
Sprzątamy  najlepiej! 



Firma RAJAN powstała aby pomóc Państwu w 
utrzymaniu codziennej czystości. Dzieki nam będą 
państwo: 
- Oszczędzać czas - zajmiemy się pracownikami, 
nadzorem i jakością przeprowadzonej usługi, 
- Minimalizować koszty - specjalizujemy się w 
sprzątaniu przez co negocjujemy lepsze stawki z 
dostawcami, optymalizujemy czas pracy, 
stosujemyefektywne metody pracy, 
- Cieszyć się czystością - dzieki doświadczeniu 
potrafimy doczyścić każdą powierzchnie, 
  

 

Oszczędzać czas 

Minimalizować koszta 

Cieszyć się czystością 

RAJAN 



Lokalizacja 

Jan Raszka RAJAN A.U.H., 
ul. Dworska 2/2, 45-750 
Opole, 
tel. 77 47 00 710 
tel. kom. +48 664 715 821, 
e-mail: biuro@rajan.opole.pl 
 

Lokalizacja 



DOŚWIADCZENIE 

• Nasze doświadczenie sięga  

 1998r gdy rozpoczynaliśmy  

 działalność pod inną nazwą  

 w 2005r firma przeszła restrukturyzacje i 
zmieniła nazwę na RAJAN. Miało to na celu 
zwiększenie jakości usług i obniżenie kosztów. 

 

 

 

 

Doświadczenie 



UCZCIWOŚĆ 

• Rzetelnie i fachowo 
wywiązujemy się z naszych 
zobowiązań zarówno 
wobec kontrahentów jak i 
naszych pracowników 

• Posiadamy certyfikat: 
NATO’wski kod Podmiotu 
Gospodarki Narodowej  

 

Uczciwość 



BEZPIECZEŃSTWO  

• Szkolimy i nadzorujemy nasz 
personel  

• Posiadamy ubezpieczenie OC 
na kwotę 600.000 zł  

• Część pracowników posiada 
poświadczenie bezpieczeństwa 
do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą 
"zastrzeżone" lub "poufne" 

Bezpieczeństwo 



ELASTYCZNOŚĆ 

• Naszą ofertę zawsze dostosowujemy do 
indywidualnych wymagań i potrzeb klientów, 
uwzględniając przy tym charakter i 
przeznaczenie sprzątanego obiektu 

• Usługi wykonujemy w dowolnym 
wyznaczonym przez klienta terminie 

• Podejmujemy się zleceń stałych jak i 
jednorazowych 

Elastyczność 



PROFESJONALIZM 

• Nieustannie inwestujemy w rozwój 
naszych pracowników oraz parku 
maszynowego 

• Stosujemy wyłącznie atestowane 
środki chemiczne renomowanych 
firm 

Profesjonalizm 



Nasi najwięksi kontrahenci: Nasi najwięksi kontrahenci 



 Współpracujemy z wieloma 
profesjonalnymi dostawcami 
takimi firm jak: JohnsonDiversey, 
Buzil, Tana, Tenzi oraz korzystamy 
z ich szkoleń dotyczących 
najnowszych rozwiązań 
systemowych i osiągnięć 
technicznych.  

 

dostawcami 



Nasze usługi: 

 
Kompleksowe utrzymanie czystości 
wewnątrz i na zewnątrz wszystkich 
rodzajów obiektów (osiedla mieszkaniowe, 
obiekty użyteczności publicznej). 
 

Sprzątanie domów i mieszkań. 



Mycie okien i witryn szklanych. 

Zabezpieczanie posadzek 
powłokami polimerowymi. 

Pranie i czyszczenie wykładzin i 
dywanów. 

Handel profesjonalnymi 
środkami do sprzątania i 
higieny kuchennej  
w systemie zbiorowego 
żywienia 



Doczyszczanie pobudowlane.  

 

 
Realizujemy usługi 
kompleksowego 
doczyszczania 
obiektów nowo 
powstałych, po 
remoncie oraz już 
istniejących. 



• Tu 
sprzątaliśmy 

Tutaj 
sprzątaliśmy 



 Mym nadzieje że dostaniemy szansę, aby 
zadbać o Państwa komfort i czystość oraz 

pokazać prawdziwą jakość sprzątania. 

 

Quality is the answer! 

 

 Następne slajdy ukazują opinie naszych 
kontrahentów. 

Quality is the answer! 



   



 



 





 



 



 



Dziękujemy za poświęcony 
czas i zapraszamy na 

darmową wycenę obiektów 
do sprzątania. 


